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1968 İstanbul doğumlu Gülay Semercioğlu, Mimar Sinan 

Üniversitesi Resim Bölümü’nden aldığı lisans eğitimin ardından 

aynı okulun Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını 

tamamlar. Soyut ve minimal bir görsel sözlüğü olan sanatçının 

renkli tellerle işlediği dokumalar, renk ve ışık ilişkisinin yarattığı 

zenginlikten beslenir. Görsel kalabalığa çalışmalarında yer 

vermeyen sanatçı sadece dokuların üst üste gelmesinin 

doğurduğu yanılsamadan yararlanır. Endüstriyel işlevler için 

üretilmiş gümüş bazlı teller, ışık vurduğunda üzerlerindeki yoğun 

doku sayesinde farklı renk tonlarını yansıtırlar. Böylece ışık 

tek bir yüzeyde farklı biçimler meydana getirir, monokromatik 

çalışılmış dokumalar tek bir rengin farklı tonlarını sergiler. 

Tabakalarca demir tel ile gerçekleştirilmiş olan yapıtlar 

materyalin fizikselliği ve germe işlemi sayesinde bir performans 

olarak dokuma eylemini de vurgular. Bu noktada, resimden çok 

heykelimsi bir nitelik taşıyan yapıtların yüzeylerinde üç boyutlu 

bir illüzyon oluşur. Çapı 200 santimetreyi bulan büyük boyutlu 

bir çalışma olan “Kırmızı Girdap”, çelik tellerin gerilimi ile sonu 

gelmeyen bir akıntıyı ve baş döndürücü eğrimi, çiçek formu gibi 

zarif bir hattın üzerinden işler. 

Born in 1968 in Istanbul, Gülay Semercioğlu received a BA from 
the Mimar Sinan University Painting Department, after which 
she earned an MA from the same university’s Institute of Social 
Sciences. Semercioğlu has an abstract, minimal lexicon, and 
the works she weaves of colored wire draw on the richness 
created by relationships of color and light. Semercioğlu avoids 
introducing visual clutter to her work, relying simply on illusions 
generated by superposing textures. When light strikes dense 
textures of tightly-pulled metallic wires, diverse tones of color 
are emitted. Thus, light produces a variety of forms from a 
single, monochrome surface. Realized with multiple layers 
of iron wire, originally manufactured for industrial purposes, 
the works also emphasize the act of weaving through the 
physicality of the material. Though flat, they are more like 
sculpture than painting: three-dimensional illusions develop 
on their surfaces. 200 cm in diameter, “Red Vortex” is a 
large-scale work which, with the tension of the steel wire, 
weaves an endless current and dizzying whirlpool along an 
elegant flower-like form. 
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Kırmızı Girdap

Red Vortex
2012

Çap Diameter: 200 cm

Tel, vida, ahşap

Wire, screw, wood

İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ KOLEKSİYONU
ISTANBUL MUSEUM OF MODERN ART COLLECTION




